Luttelgeest , 17 april 2018
Betreft : reactie scholenfusie
Aan College van Bestuur van SCPO-NOP ,
Cc: College van Bestuur AVES
Middels de brief van 5 april 2018 heeft u ons geïnformeerd over het voorgenomen besluit om CBS
De Rank per 1 augustus 2018 over te dragen aan Aves en tegelijkertijd CBS De Rank samen te
voegen met SWS De Klipper.
Wij geven instemming aan dit voorgenomen besluit.
Voor een aantal punten willen wij nog uw aandacht vragen (zie Eindrapport) :
 De terugkeergarantie (blz. 15 punt 2) van personeel dat eerder aan SCPO-NOP verbonden
was, de termijn tot 1 februari 2019 is wel heel kort voor de werknemer om te bepalen of de
nieuwe school bij hem/haar past. We weten dat de besturenfusie eraan komt dan is dit punt
geen groot item, maar stel dat de besturenfusie nog even op zich laat wachten door de
fusietoets, dan vinden wij wel dat de termijn verlengd kan worden naar februari 2020.
 De formatie-inzet (blz. 15 punt 5) : minimaal 20% van de beschikbare formatie beschikbaar
stellen voor iedere denominatie, het overige deel (40%)is dan vrij inzetbaar. Bij dit punt
willen we opmerken dat de overige 40% niet allemaal in 1 denominatie ingezet moet
worden, dan raken de verhoudingen tussen denominaties uit verband.
 In het Eindrapport wordt verder niet gesproken over de KOM-groep (SCPO-NOP),
de Plusgroep (AVES) en de 8+ groepen van Emelwerda en Zuyderzeelyceum.
We zien graag dat ouders hierin keuzevrijheid hebben als hun kind hiervoor in aanmerking
komt, het lijkt ons goed ouders te laten beslissen welke denominatie ze dan voor het kind
waardevol vinden.
We zien graag dat deze punten meegenomen worden, in goed overleg toegepast worden en bekend
zijn bij de directeur van de nieuwe school.
Met vriendelijke groet,
MR “De Rank”
Sjoukje de Feijter (oudergeleding)
Addie Verloop (oudergeleding)
Fimmie Bouwstra (personeelsgeleding)
Margreet Langebeeke (personeelgeleding)

